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U S N E S E N Í
č. 534

ze dne 09.09.2014

Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. Rozdělení dotace v rámci programu J5 HMP

1.1. Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze, IČ: 45248842, příspěvek 
ve výši 115 000 Kč  
- dotace se poskytuje na terénní pečovatelskou službu Vinohrady - Vršovice 
Diakonie ČCE-SKP v Praze. Pracovníci sociální služby poskytují péči seniorům v 
domácnostech, při osobní hygieně, při sebeobsluze, při nácviku 
soběstačnosti, v kontaktu se společenským prostředím a tím posilují jejich 
začleňování. Cílem je pomoci uživateli obnovit a udržet jeho funkční 
schopnosti tak, aby byl co nejdéle soběstačný v běžných denních činnostech.

1.2. Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, IČ: 45241848, příspěvek ve výši 217 000 Kč  
- dotace se poskytuje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub 
Beztíže, jeho služby jsou poskytovány zcela zdarma. Ulita dlouhodobě pracuje 
s dětmi a mládeží ohroženou společensky nežádoucími jevy ve věku 11 - 21 
let, zejm. se jedná o záškoláctví, problémy s dokončením povinné školní 
docházky, pasivního trávení volného času, drobná kriminalita, konzumace 
alkoholu a jiných návykových látek. Na Žižkově působí již 14. rokem a vytváří 
zázemí pro bezpečnou zábavu, odpočinek i osobní rozvoj. Součástí aktivit 
klubu jsou výjezdové akce, tábory a workshopy.

1.3. Husitské centrum o.p.s., IČ: 26486971, příspěvek ve výši 110 000 Kč  
- dotace se poskytuje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 
Nízkoprahový klub Husita, jenž poskytuje sociální a volnočasové aktivity pro 
děti, mládež a dospělé ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálně 
nepříznivou situací. Cílem klubu je pomoci dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit. Klub nabízí bezpečný 
prostor, základní poradenství, podporu a smysluplné využití volného času, 
předchází tak rizikovému chování a zmírňuje jeho negativní dopady.

1.4. Občanské sdružení R-Mosty, z. s., IČ: 67776779, příspěvek ve výši 198 400 Kč 
- dotace se poskytuje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 
Nízkoprahový Klub R-Mosty. Posláním sdružení je nabídnout smysluplné 
naplnění a využití volného času dětem a mládeži ve věku od 10 do 18 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy. R-Mosty se věnují zejména práci s 
vyloučenou romskou komunitou, etnická příslušnost ale není podmínkou 
přijetí do služeb.



2. Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
2.1. Cestou necestou, z.s., IČ: 22895299, příspěvek ve výši 37 500 Kč 

- dar se poskytuje na odbornou psychosociální podporu dětem ohroženým 
syndromem CAN včetně zatížení vážnými rozvodovými spory, s cílem vytvořit 
stabilní a bezpečné prostředí pro jejich zdravý vývoj. Služba se zaměřuje na 
děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním, či jinak traumatizované. 
Působí jako přímá prevence umístění dítěte do ústavní péče. Organizace se 
zabývá sanací rodiny, psychoterapeutickými službami včetně krizové 
intervence, diagnostikou a terapií syndromu CAN apod.

II. u k l á d á
1. vedoucí OE

1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

2. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části
2.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Důvodová zpráva
I. 1. 
Městská část Praha 3 se žádostí ze dne 19. 12. 2013 přihlásila do dotačního programu hlavního města 
Prahy „J5   - Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP“. Jedná se o účelově vázané 
prostředky určené na dva druhy sociálních služeb lokálního charakteru: pečovatelská služba a 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 
Zastupitelstvo HMP svým usnesením číslo č. 37/26, ze dne 27. 3. 2014 rozhodlo o přidělení dotace pro 
MČ Praha 3 ve výši 659 400,-Kč. 
Na svém jednání 5. 6. 2014 doporučila Komise sociální a zdravotní jako výběrovou komisi pověřit 
Komisi sociální a zdravotní rady městské části. SZK dále doporučila OSV ÚMČ Prahy 3 vyhlásit 
výběrové řízení v nejbližším možném termínu po projednání zápisu v radě městské části s termínem 
ukončení 30. den ode dne vyhlášení do 12.00 hod. 
Doporučení komise byla schválena radou městské části usnesením č. 481 ze dne 25. 6. 2014. 
Odbor sociálních věcí ÚMČ vyhlásil dotační řízení dne 2. 7. 2014 s uzávěrkou 1. 8. 2014.  
Do řízení se přihlásilo 5 organizací  - 2 poskytovatelé pečovatelské služby a 3 poskytovatelé služby 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.  
I. 1.1. 
Částka 115 000 Kč je určena na terénní pečovatelskou službu Vinohrady - Vršovice Diakonie ČCE-SKP 
v Praze. Pracovníci sociální služby poskytují péči seniorům v domácnostech, při osobní hygieně, při 
sebeobsluze, při nácviku soběstačnosti, v kontaktu se společenským prostředím a tím posilují jejich 
začleňování. Cílem je pomoci uživateli obnovit a udržet jeho funkční schopnosti tak, aby byl co nejdéle 
soběstačný v běžných denních činnostech. 
Organizace obdržela na rok 2014 dar přesahující částku 50 000,- Kč, z tohoto důvodu musí být dar z 
Fondu sociálního a zdravotního projednán ZMČ Praha 3 - písm. k) odst. 2 § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
I. 1.2. 
Částka 217 000 Kč je určena na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Beztíže, jeho služby jsou 
poskytovány zcela zdarma. Ulita dlouhodobě pracuje s dětmi a mládeží ohroženou společensky 
nežádoucími jevy ve věku 11 - 21 let, zejm. se jedná o záškoláctví, problémy s dokončením povinné 
školní docházky, pasivního trávení volného času, drobná kriminalita, konzumace alkoholu a jiných 
návykových látek. Na Žižkově působí již 14. rokem a vytváří zázemí pro bezpečnou zábavu, odpočinek i 
osobní rozvoj. Součástí aktivit klubu jsou výjezdové akce, tábory a workshopy. 
Organizace obdržela na rok 2014 dar přesahující částku 50 000,- Kč, z tohoto důvodu musí být dar z 
Fondu sociálního a zdravotního projednán ZMČ Praha 3 - písm. k) odst. 2 § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
I. 1.3. 
Částka 110 000 Kč je určena na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Husita, 
jenž poskytuje sociální a volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou 
ohroženi sociálně nepříznivou situací. Cílem klubu je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného 
prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit. Klub nabízí bezpečný prostor, základní poradenství, podporu a 
smysluplné využití volného času, předchází tak rizikovému chování a zmírňuje jeho negativní dopady. 
Organizace obdržela na rok 2014 dar přesahující částku 50 000,- Kč, z tohoto důvodu musí být dar z 
Fondu sociálního a zdravotního projednán ZMČ Praha 3 - písm. k) odst. 2 § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
I. 1.4. 
Částka 198 400 Kč je určena na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový Klub R-Mosty. 
Posláním sdružení je nabídnout smysluplné naplnění a využití volného času dětem a mládeži ve věku od 
10 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. R-Mosty se věnují zejména práci s vyloučenou 
romskou komunitou, etnická příslušnost ale není podmínkou přijetí do služeb. 
Organizace obdržela na rok 2014 dar přesahující částku 50 000,- Kč, z tohoto důvodu musí být dar z 
Fondu sociálního a zdravotního projednán ZMČ Praha 3 - písm. k) odst. 2 § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.   
  
I. 2.1. 
Částka 37 500 Kč je určena na odbornou psychosociální podporu dětem ohroženým syndromem CAN 
včetně zatížení vážnými rozvodovými spory, s cílem vytvořit stabilní a bezpečné prostředí pro jejich 



zdravý vývoj. Služba se zaměřuje na děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním, či jinak 
traumatizované. Působí jako přímá prevence umístění dítěte do ústavní péče. Organizace se zabývá sanací 
rodiny, psychoterapeutickými službami včetně krizové intervence, diagnostikou a terapií syndromu 
CAN apod. 
Organizace obdržela na rok 2014 dar přesahující částku 50 000,- Kč, z tohoto důvodu musí být dar z 
Fondu sociálního a zdravotního projednán ZMČ Praha 3 - písm. k) odst. 2 § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
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